
Dziś szkoła 
jutro praca!!!!!

Uczeń + Rodzic + Doradca Zawodowy+ ZSS 

to

Sukces na rynku pracy



Zmiany w szkolnictwie



Doradztwo 
edukacyjno-zawodowe

Wspierane przez 

 Kuratorium Oświaty

 Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

 Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców

 Lokalnych pracodawców     



Doradztwo 
edukacyjno-zawodowe

 PUNKT KONSULTACYJNY

SZKOLNEGO DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

dla wychowawców, rodziców uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

szkół podstawowych i gimnazjalnych



Koordynator szkolnego doradztwa

edukacyjno-zawodowego

mgr MAŁGORZATA ŁUKASIK

Punkt  
w Zespole Szkół Specjalnych

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Iłżecka 33

 CZYNNY: czwartek w godzinach 11.00 – 11.45

 KONTAKT: 793 730 113

 EMAIL: malukasik73@gmail.com



Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 Pracownia stolarska

 Pracownia kuchenna

 Pracownia krawiecka

 Pracownia komputerowa

 Pracownia rękodzieła artystycznego



SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO 
PRACY

PRACOWNIA

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 Pieczemy  pyszne ciasta
i ciasteczka

 Przygotowujemy zdrowe sałatki

 Robimy wspaniałe desery

 Pierzemy, prasujemy, 

 Sprzątamy

 Pielęgnujemy rośliny





SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY

PRACOWNIA TECHNICZNA

 Wykonujemy prace stolarskie 

np. donice, karmniki

 Obsługujemy wiertarkę, 
wkrętarkę, wypalarkę

 Dbamy o ogród szkolny

 Uczymy się drobnych napraw 



Pracownia Techniczna 



Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła 
pozyskała 

Ploter



Ploter- urządzenie wielofunkcyjne

 Ploter- to urządzenie do komputerowego programowania i 
projektowania wzorów, obrazów, kształtów w drewnie, 
szkle, papierze.

 Uczniowie dzięki temu naucza się pracy z programem 
komputerowym jak 
i obsługi samego Plotera.

 Zdobędą doświadczenie w automatyzacji urządzeń, z 
którymi spotkają się na rozwijającym się rynku pracy.

 Dzięki działaniom Szkoły przysposabiającej do pracy i 
doradcy zawodowego,  nasi absolwenci są 
wykfalifikowanymi kandydatami na pracownika, którego 
na stanowisku pracy będzie wspierał, certyfikowany trener 
pracy. 



SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA 

 Szyjemy i wyszywamy

 Wyplatamy z papierowej

wikliny

 Ozdabiamy techniką decupage

 Wykonujemy stroiki 

 Rysujemy, malujemy, wycinamy

 Lepimy z masy solnej, modeliny



Pracownia Rękodzieła



Pracownia Rękodzieła



Certyfikat zawodowy
Absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy uzyskują

Certyfikaty Państwowe wydawane przez Izbę Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Kielcach w obrębie zawodu stolarz, kucharz.

 Sukces doradcy zawodowego – absolwent podjął pracę w obrębie zawodu
stolarz.



Uczeń ma wsparcie specjalistów

 Oligofrenopedagoga

 Logopedy- terapeuty wad mowy

 Psychologa

którzy korzystają z różnych metod i form terapii: poranny krąg, elementy 
metody Marii Montessori, m. Marii i Christophera Knilów, m. ruchu 
rozwijającego W. Sherborne.



oligofrenopedagog



logopeda



psycholog



Terapie wspomagające rozwój 
ucznia

 Integracja sensoryczna

 Korekcja wad mowy

 Muzykoterapia

 Plastykoterapia

 Usprawnianie technik szkolnych 

 Uspołecznianie

 Bajkoterapia

 Terapia manualna

 Stymulacja polisensoryczna



Integracja sensoryczna



muzykoterapia



plastykoterapia



Usprawnianie technik szkolnych



uspołecznianie



Terapia manualna



SI – Terapia Integracji 
Sensorycznej



Nie samą nauką uczeń żyje…

 Klub Olimpiad Specjalnych „RYWAL”

 Zespół taneczny „ISKIERKI”

 Dogoterapia

 Zajęcia na basenie

 Hipoterapia

 Zajęcia teatralne



ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE

To proces przygotowujący do 
wykonywania pełnopłatnej pracy 
przez osoby niepełnosprawne na 
otwartym rynku pracy, przy wsparciu 
ze strony trenera pracy oraz zespołu 
innych specjalistów (wychowawcy, 
psychologa, doradcy zawodowego, 
logopedy)



Trener Pracy
 Udziela bezpłatnie wsparcia absolwentowi 

poprzez próbki pracy i praktyki zawodowe

 W znalezieniu pracy- wyszukiwanie 
odpowiedniego miejsca pracy

 Wsparcie przy formalnościach związanych 
z zatrudnieniem

 W podjęciu oraz w utrzymaniu miejsca  pracy 
dokończyć z ulotki



Próbki pracy 



Praktyki zawodowe

 Wprowadzamy na rynek pracy uczniów poprzez 
nawiązanie współpracy 
z lokalnymi pracodawcami ( hotel)



Korzyści dla pracodawcy

 Zyskanie dobrze przygotowanego i pełnego motywacji 
pracownika;

 Kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa 
odpowiedzialnego społecznie;

 Pozytywny wpływa na atmosferę panującą w firmie;

 Wymierne korzyści finansowe.



Korzyści dla osoby
z niepełnosprawnościami

 płatne zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy, na stanowisku pracy dopasowanym 
do jej aspiracji i kompetencji,

 zatrudnienie w zintegrowanym środowisku, 
w oparciu o wcześniej uzgodnione 
z pracodawcą warunki, za które będzie jej 
się należała płaca w takiej samej wysokości 
jak w przypadku innych pracowników 
mających taki sam zakres obowiązków.



Osoby z niepełnosprawnością
to wartościowi pracownicy, 
zmotywowani do pracy, mocno 
zaangażowani w to co robią …



Dziękujemy

„Jak poszedłem do pracy 
to odmieniło się całe moje życie”


